Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

Priloga I
Obr. JS-005-Z

preko: ZRSZZ OS .............
Na podlagi 24. þlena Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/03 UPB-1, 61/06) vlagam naslednjo
ZAHTEVO
za poravnavo obveznosti z naslova pravic delavcev
v primeru insolventnosti delodajalca
I. Upraviþenec1: ............................................,
(priimek in ime)
rojen v ..........., dne ............., s stalnim prebivališþem v
.................................................................
(kraj, ulica, hišna št.)
EMŠO: ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ

Davþna številka: ՉՉՉՉՉՉՉՉ
Za morebitna obvestila zaradi hitrejše izvedbe postopka sem dosegljiv na
telefonski številki:……………………………………
Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije naj mi
izplaþa priznani znesek na:
* transakcijski raþun odprt pri banki......................(naziv banke)

ՉՉՉՉՉ - ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ (številka transakcijskega raþuna upraviþenca)
*

nerezidenþni

banke)
ՉՉՉՉՉ
upraviþenca).

raþun

-

tujca

odprt

pri

ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ

banki......................(naziv
(številka

nerezidneþnega

raþuna

II. delovno razmerje mi je prenehalo dne .........pri delodajalcu
.................................................................
(ime delodajalca in naslov)
Razlog:
* steþaj,
* prisilna poravnava,
* postopek insolventnosti v eni od drugih držav þlanic Evropske unije ali
Evropskega gospodarskega prostora ......................... (ime postopka)
* izbris po 27.þlenu ZFPPod.
III. Neplaþane obveznosti delodajalca za zadnje tri mesece pred
prenehanjem delovnega razmerja
1

Oblika za moški spol je uporabljena izkljuþno zaradi veþje jasnosti in preglednosti.

Priloga

* sem,
* nisem
prijavil
v
postopku
steþaja,
prisilne
poravnave
oziroma
postopka
insolventnosti v eni od drugih držav þlanic Evropske unije ali Evropskega
gospodarskega prostora dne ..............
IV. Ob prenehanju delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave:
* nisem uveljavljal varstva svojih pravic,
* sem uveljavljal varstvo svojih pravic, ker:
............................................................
............................................................
............................................................
V. Ob prenehanju delovnega razmerja:
* nisem bil sam oziroma skupaj z družinskimi þlani (zakoncem oziroma
zunajzakonskim
partnerjem,otroci,posvojenci,
otroci
zakonca
ali
zunajzakonskega
partnerja,
starši
oziroma
posvojiteljem,
kot
jih
opredeljujejo
predpisi
o
zakonski
zvezi
in
družinskih
razmerjih,
partnerjem, s katerim živim v registrirani istospolni partnerski skupnosti)
veþinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca,
*sem bil sam oziroma skupaj z družinskimi þlani...........(zakoncem oziroma
zunajzakonskim
partnerjem,otroci,posvojenci,
otroci
zakonca
ali
zunajzakonskega
partnerja,
starši
oziroma
posvojiteljem,
kot
jih
opredeljujejo
predpisi
o
zakonski
zvezi
in
družinskih
razmerjih,
partnerjem, s katerim živim v registrirani istospolni partnerski skupnosti)
veþinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in sem bil zaposlen na
delovnem mestu................ (naziv delovnega mesta).
VI. Uveljavljam naslednje pravice po Zakonu o Javnem jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije:
* neizplaþana plaþa v obdobju zadnjih treh mesecev pred datumom
prenehanja delovnega razmerja v višini ...............SIT bruto,
* neizplaþana nadomestila plaþe za plaþane odsotnosti z dela v
obdobju zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega
razmerja v višini .............SIT bruto,
* neizplaþana nadomestila plaþe za þas neizrabljenega letnega
dopusta, za katerega sem bil upraviþen v tekoþem koledarskem
letu v višini .............. SIT bruto,
* neizplaþane odpravnine v višini ..........SIT neto.
VII. IZJAVLJAM, DA SO VSI NAVEDENI PODATKI RESNIýNI IN ZANJE MATERIALNO IN
KAZENSKO ODGOVARJAM.
Javnemu
jamstvenemu
in
preživninskemu
skladu
Republike
Slovenije
dovoljujem, da pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov preveri vse podatke,
ki sem jih navedel v vlogi.
Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev in obseg pravic, bom takoj
sporoþil Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije.

VIII. Priloge:
1. dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
2. fotokopija pogodbe o zaposlitvi (v primeru, da ima delodajalec sedež v
eni od drugih držav þlanic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora)
3. potrdilo delodajalca oz. steþajnega dolžnika o neporavnanih terjatvah
obrazec JS-006-P ali v obliki raþunalniškega zapisa,
4. dokaz o uveljavljanju varstva svojih pravic,
5. dokaz o prijavi terjatve v postopku steþaja, prisilne poravnave oziroma
insolventnosti v eni od drugih držav þlanic Evropske unije ali Evropskega
gospodarskega prostora,
6. fotokopija transakcijskega raþuna oziroma nerezidenþnega raþuna tujca,
7. drugo: .............................. .
IZJAVA UPRAVIýENCA:
Želim, da potrdilo delodajalca oz. steþajnega dolžnika iz 3. toþke pridobi
sklad sam:
DA
NE (ustrezno obkrožite)
V primeru, da gre za delodajalca s sedežem v eni od ostalih držav þlanic
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora mora potrdilo iz 3.
toþke delavec pridobiti sam.
IX. Zahteva je vložena dne ......... s prilogami: 1 2 3 4 5 6
V ............, dne ..........

Sprejela pooblašþena oseba:
..........................

..........................
(vlagatelj zahteve)

